
МОНІТОРИНГ ЗМІ 
29.03-05.04.2019

Інтернет 
02.04.2019 В Запорожье состоится первый 

финальный этап женской 
волейбольной Суперлиги

http://zasport.zp.ua/2019/04/02/v-zaporozhe-sostoitsya-
pervyj-finalnyj-etap-zhenskoj-volejbolnoj-superligi/

ЗА!спорт

У Запоріжжі відбудеться перший 
фінальний етап жіночої 
волейбольної Суперліги

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-vidbudetsya-
pershiy-finalniy-etap-zhinochoi-voleybolnoi-superligi-
20190402941714

Депо

03.0.2019 ЗНТУ переименовался в 
«Запорожскую политехнику»: 
наблюдательный совет возглавил 
Богуслаев

https://www.061.ua/news/2353290/zntu-pereimenovalsa-
v-zaporozskuu-politehniku-nabludatelnyj-sovet-vozglavil-
boguslaev

061

В Запорожье переименовали 
ЗНТУ в «Запорожскую 
политехнику»: в состав 
наблюдательного совета вошли 
два нардепа

http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-pereimenovali-zntu-v-
zaporozhskuyu-politehniku/

Первый 
Запорожский

У Запоріжжі перейменували 
університет

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-pereymenuvali-
universitet-20190403942156

Депо

05.0.2019 В ЗНУ состоялась встреча 
выпускников факультета 
журналистики

http://iz.com.ua/zaporoje/vo-dvore-zaporozhskogo-vuza-
vyipuskniki-vyisadili-alleyu-foto

Индустриальное 
Запорожье

В ЗНУ появилась аллея 
выпускников факультета 
журналистики

https://www.inform.zp.ua/2019/04/05/60086_v-znu-
poyavilas-alleya-vypusknikov-fakulteta-zhurnalistiki/

Новости 
Запорожья
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Преса

18.03.2019 «Освіта України» - № 11 (1501/3) 
– с. 3 

«Підготовка до ЗНО» (про проведення у ЗНУ цьогорічних безкоштовних 
пробних тренінгів) 

30.03.2019 «Запорозька Січ» – №056 (6753) 
– с. 5

Спортивна арена «Анна мріє про треті олімпійські ігри» (випускниця ЗНУ,
титулована легкоатлетка, призерка двох олімпіад Анна Гацько-Федусова – 
у числі переможців цьогорічного чемпіонату України та п’ята на Кубку 
Європи) 

4.04.2019 «Правда.zp» – № 14 (23852). – с. 
14

«Фінал чотирьох» (у числі чотирьох фіналістів жіночої волейбольної 
Суперліги боротьбу веде «Орбіта», гра проходить – 5-7 квітня у СОК ЗНУ)

«Запорозька Січ» – №056 (6753) 
– с. 5

Спортивна арена «Запоріжці посіли третє командне місце» (на чемпіонаті 
України з греко-римської боротьби серед юніорів збірна запорізької 
області здобула 4 медалі, у числі призерів найвищий результат мають 
студенти ЗНУ Владислав Кузько та Олександр Євдокимов) 

«Запорозька Січ» – №056 (6753) 
– с. 8

У рубриці «Художнє слово» свої поезії представила випускниця 
історичного факультету Катерина Теліга



«Панорама.ИЗ» – № 14 (18900) – 
с. 13

«Анатолий Сердюк издал очень полезную книжку» (автор – відомий 
співак і композитор, випускник ЗНУ, видання має назву «Щоб бути 
українцями – говоримо українською!»)

«Панорама.ИЗ» – № 14 (18900) – 
с. 14

«И ручка от зеркала» (знахідки археологів ЗНУ сарматського та скіфського
періоду з поховань на Мамай-горі поповнили виставкові фонди 
Запорізького краєзнавчого музею»)

05-12.04.2019

Інтернет 

05.04.2019 Волейбол. “Химик” стартовал в 
Финале четырёх с победы над 
“Билозгаром”

https://prosportua.com/volejbol-himik-startoval-v-finale-
chetyryoh-s-pobedy-nad-bilozgarom/

prosportua

На базі ЗНУ відбудеться XXVIII 
Чемпіонат України з волейболу 
Суперліга. Жінка. Перший 
фінальний тур

http://zp-pravda.info/2019/04/05/na-bazi-znu-vidbudetsia-
xxviii-chempionat-ukrainy-z-voleibolu-superliha-zhinka-
pershyi-finalnyi-tur/

Запорізька правда

06.04.2019 Волейбол. “Химик” обыграл 
“Орбиту” в Финале четырёх

https://prosportua.com/volejbol-himik-obygral-orbitu-v-
finale-chetyryoh/

prosportua

ЗНУ появилась аллея 
выпускников факультета 

https://www.inform.zp.ua/2019/04/07/60113_v-
zaporozhskoj-oblasti-ozhidayutsya-silnye-poryvy-vetra-2/

INFORM.ZP.UA
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журналистики
Хімік і Орбіта здобули чергові 
перемоги у фінальному турнірі

https://sport.ua/uk/news/436608-himik-i-orbita-oderzhali-
ocherednye-pobedy-v-finalnom-turnire

Sport.ua

07.04.2019 «Финал четырех» женской 
Суперлиги: «Орбита» уступает 
«Химику»

https://akzent.zp.ua/final-chetyreh-zhenskoj-superligi-
orbita-ustupaet-himiku/

Акцент

08.04.2019 Електронний каталог бібліотеки 
ЗНУ – в on-line доступі й на 
мобільних пристроях Android

http://zp-pravda.info/2019/04/08/elektronnyi-kataloh-
biblioteky-znu-v-on-line-dostupi-i-na-mobilnykh-
prystroiakh-android/

Запорізька правда

09.04.2019 В «Финале четырех» «Орбита» 
уверенно обыграла «Волынь» и 
«Билозгар».

https://reporter-ua.com/2019/04/09/345624_v-finale-
chetyreh-orbita-uverenno-obygrala-volyn-i-bilozgar-foto

Репортер

Після першого фінального туру 
Суперліги запорізька «Орбіта» 
посідає друге місце

http://zasport.zp.ua/2019/04/09/pislya-pershogo-
finalnogo-turu-superligi-zaporizka-orbita-posidaye-druge-
mistse/

ЗА!спорт

Електронний каталог книгозбірні
ЗНУ містить 1,2 мільйони назв

https://mig.com.ua/elektronnij-katalog-knigozbirni-znu-
mistit-1-2-miljoni-nazv/

МИГ

Електронний каталог бібліотеки 
ЗНУ – в on-line доступі й на 
мобільних пристроях Android

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B3-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB
%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D1%83/?
fbclid=IwAR0S8kLr_v1_E_arXL5_7HLvEZuxcPdT-
td2EHjX7di2zwJZn5hwRROYDg4

ДОН ЗОДА

Електронний каталог бібліотеки https://pedpresa.ua/198387-elektronnyj-katalog- Педагогічна 
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ЗНУ – в онлайн доступі й на 
мобільних пристроях

biblioteky-znu-v-onlajn-dostupi-j-na-mobilnyh-
prystroyah.html?
fbclid=IwAR0msV_zcxWZEgG4bg9W1FSiekcbTLKfMlf
gUqPNfUNYVxYVFsAUOWmq_kw

преса

Відкриттям мультимедійної 
лабораторії та висаджуванням 
алеї у ЗНУ почала роботу 
Асоціація випускників

http://zp-pravda.info/2019/04/09/vidkryttiam-
multymediinoi-laboratorii-ta-vysadzhuvanniam-alei-u-
znu-pochala-robotu-asotsiatsiia-vypusknykiv/

Запорізька правда

ІВАННА КЛИМПУШ-
ЦИНЦАДЗЕ: УКРАЇНА МОЖЕ 
ПРИЄДНАТИСЯ ДО РАМКОВОЇ
ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 
ЄВРОПА»

http://www.zoda.gov.ua/news/45128/ivanna-klimpush-
tsintsadze-ukrajina-mozhe-prijednatisya-do-ramkovoji-
programi-gorizont-jevropa.html?
fbclid=IwAR2qvFrwRfwwsym0SzQN14MYFRQVAqK6z
v85ny0bWqaCjLUxH50rO1yKHsE

ЗОДА

10.04.2019 Відкриттям мультимедійної 
лабораторії та висаджуванням 
алеї у ЗНУ почала роботу 
Асоціація випускників

http://osvita.zoda.gov.ua/
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA
%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D0%B8%D0%BC
%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%BE%D1%97-%D0%BB
%D0%B0%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/

ДОН ЗОДА

Растения против аллергии https://mig.com.ua/rastenija-protiv-allergii/ МИГ
Відкриттям мультимедійної 
лабораторії та висаджуванням 
алеї у ЗНУ почала роботу 
Асоціація випускників

https://pedpresa.ua/198420-vidkryttyam-multymedijnoyi-
laboratoriyi-ta-vysadzhuvannyam-aleyi-u-znu-pochala-
robotu-asotsiatsiya-vypusknykiv.html

Педагогічна 
преса

Економічна кібернетика в ЗНУ – 
це сучасно!

http://zp-pravda.info/2019/04/10/ekonomichna-
kibernetyka-v-znu-tse-suchasno/

Запорізька правда
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http://www.zoda.gov.ua/news/45128/ivanna-klimpush-tsintsadze-ukrajina-mozhe-prijednatisya-do-ramkovoji-programi-gorizont-jevropa.html?fbclid=IwAR2qvFrwRfwwsym0SzQN14MYFRQVAqK6zv85ny0bWqaCjLUxH50rO1yKHsE
http://www.zoda.gov.ua/news/45128/ivanna-klimpush-tsintsadze-ukrajina-mozhe-prijednatisya-do-ramkovoji-programi-gorizont-jevropa.html?fbclid=IwAR2qvFrwRfwwsym0SzQN14MYFRQVAqK6zv85ny0bWqaCjLUxH50rO1yKHsE
http://www.zoda.gov.ua/news/45128/ivanna-klimpush-tsintsadze-ukrajina-mozhe-prijednatisya-do-ramkovoji-programi-gorizont-jevropa.html?fbclid=IwAR2qvFrwRfwwsym0SzQN14MYFRQVAqK6zv85ny0bWqaCjLUxH50rO1yKHsE
http://zp-pravda.info/2019/04/09/vidkryttiam-multymediinoi-laboratorii-ta-vysadzhuvanniam-alei-u-znu-pochala-robotu-asotsiatsiia-vypusknykiv/
http://zp-pravda.info/2019/04/09/vidkryttiam-multymediinoi-laboratorii-ta-vysadzhuvanniam-alei-u-znu-pochala-robotu-asotsiatsiia-vypusknykiv/
http://zp-pravda.info/2019/04/09/vidkryttiam-multymediinoi-laboratorii-ta-vysadzhuvanniam-alei-u-znu-pochala-robotu-asotsiatsiia-vypusknykiv/
https://pedpresa.ua/198387-elektronnyj-katalog-biblioteky-znu-v-onlajn-dostupi-j-na-mobilnyh-prystroyah.html?fbclid=IwAR0msV_zcxWZEgG4bg9W1FSiekcbTLKfMlfgUqPNfUNYVxYVFsAUOWmq_kw
https://pedpresa.ua/198387-elektronnyj-katalog-biblioteky-znu-v-onlajn-dostupi-j-na-mobilnyh-prystroyah.html?fbclid=IwAR0msV_zcxWZEgG4bg9W1FSiekcbTLKfMlfgUqPNfUNYVxYVFsAUOWmq_kw


12.04.2019 Свято інженерних знань 
влаштували в ЗНУ вступникам

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F
%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD
%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-
%D0%B2%D0%BB
%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B
0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/?
fbclid=IwAR0sTGRTYIZA2aeWbxtwJKezhZWNifBBsE
co1ZCt7K3GLp4ZHpnPr390CW0

ДОН ЗОДА

https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-
vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html

Педагогічна 
преса

ЗАПОРІЗЬКІ НАУКОВЦІ ТА 
СТУДЕНТИ ВЧАТЬСЯ 
ПРОЕКТУВАТИ МАЙБУТНЄ 
КРАЇНИ

http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-
ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html

ЗОДА

ТБ

08.04.2019 Ранок: З Костюком. https://www.youtube.com/watch?
v=DB_2F8gg6is&fbclid=IwAR0S8kLr_v1_E_arXL5_7H
LvEZuxcPdT-

Запоріжжя

09.04.2019 Модернизация:  в  ЗНУ  открыли
новую медиа-лабораторию

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=132025 Алекс

Запорізька  жіноча  команда
програла у напруженому матчі

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=132040

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=132040
http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=132025
https://www.youtube.com/watch?v=DB_2F8gg6is&fbclid=IwAR0S8kLr_v1_E_arXL5_7HLvEZuxcPdT-
https://www.youtube.com/watch?v=DB_2F8gg6is&fbclid=IwAR0S8kLr_v1_E_arXL5_7HLvEZuxcPdT-
https://www.youtube.com/watch?v=DB_2F8gg6is&fbclid=IwAR0S8kLr_v1_E_arXL5_7HLvEZuxcPdT-
http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html
http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html
https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html
https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/?fbclid=IwAR0sTGRTYIZA2aeWbxtwJKezhZWNifBBsEco1ZCt7K3GLp4ZHpnPr390CW0
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/?fbclid=IwAR0sTGRTYIZA2aeWbxtwJKezhZWNifBBsEco1ZCt7K3GLp4ZHpnPr390CW0
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/?fbclid=IwAR0sTGRTYIZA2aeWbxtwJKezhZWNifBBsEco1ZCt7K3GLp4ZHpnPr390CW0


Волейболістки  запорізької
“Орбіти-ЗНУ-ОДЮСШ”  зіграли
матчі  першого  туру  фінального
етапу жіночої Суперліги

https://tv5.zp.ua/news/volejbolistki-zaporizkoyi-orbiti-
znu-odyussh-zigrali-matchi-pershogo-turu-finalnogo-
etapu-zhinochoyi-superligi/

ТВ-5

12.04.2019 Завтра  в  Запорожье  пройдет
турнир  по  спортивной
гимнастике

https://tv5.zp.ua/news/zavtra-v-zaporozhe-projdet-turnir-
po-sportivnoj-gimnastike/

Преса
11.04.2019 «МИГ» – №15 (7220) – с. 12 «30 баллов – от Карпец!» («Орбіта» у першому фінальному турі 

Суперліги, який проходив у СОК ЗНУ, була близька до перемоги над 
головним суперником «Хіміком» завдяки активній грі Діани Карпець. 
Проте, за результатами триденної зустрічі залишається на 2 місці таблиці)

«МИГ» – №15 (7220) – с. 15 Блок-привітання із ювілеєм доценту Валентині Ботнер від студентів та 
викладачів факультету іноземної філології

«Правда.zp» – № 15 (23853). – с. 
3

«Події, що нас захоплюють» (на кафедрі економічної кібернетики ЗНУ 
протягом восьми років поспіль проводять ділову гру «Конкурс проектів 
автоматизація бізнес-процесів в економіці»)

«Панорама.ИЗ» – № 15 (18901) – 
с.12

«Родом из Запорожья» (у матеріалі про школу «Спас» згадується викладач 
ЗНУ Олександр Притула)

«Панорама.ИЗ» – № 15 (18901) – 
с.13

«Чище!» (в матеріалі про суботники у м. Запоріжжі фото та інформація 
про прибирання студмістечка ЗНУ та висаджування зелених насаджень 
представниками факультету журналістики і випускниками біля 2 
начального корпусу, що відбувалося у рамках форуму Асоціації 
випускників факультету)

https://tv5.zp.ua/news/zavtra-v-zaporozhe-projdet-turnir-po-sportivnoj-gimnastike/
https://tv5.zp.ua/news/zavtra-v-zaporozhe-projdet-turnir-po-sportivnoj-gimnastike/
https://tv5.zp.ua/news/volejbolistki-zaporizkoyi-orbiti-znu-odyussh-zigrali-matchi-pershogo-turu-finalnogo-etapu-zhinochoyi-superligi/
https://tv5.zp.ua/news/volejbolistki-zaporizkoyi-orbiti-znu-odyussh-zigrali-matchi-pershogo-turu-finalnogo-etapu-zhinochoyi-superligi/
https://tv5.zp.ua/news/volejbolistki-zaporizkoyi-orbiti-znu-odyussh-zigrali-matchi-pershogo-turu-finalnogo-etapu-zhinochoyi-superligi/


МОНІТОРИНГ ЗМІ 
12-19.04.2019

Інтернет 

12.04.2019 Віце-прем’єр-міністр долучилася
до відкритого простору ЗНУ

http://zp-pravda.info/2019/04/12/vitse-prem-ier-ministr-
doluchylasia-do-vidkrytoho-prostoru-znu/

Запорізька правда

ЗНУ отримав Гран-прі в 
номінації «Інформаційне 
забезпечення освітньо-наукової 
діяльності закладу вищої освіти»
міжнародної спеціалізованої 
виставки – «Освіта та кар’єра-
2019»

http://zp-pravda.info/2019/04/12/znu-otrymav-hran-pri-v-
nominatsii-informatsiine-zabezpechennia-osvitno-
naukovoi-diialnosti-zakladu-vyshchoi-osvity-
mizhnarodnoi-spetsializovanoi-vystavky-osvita-ta-kar-
iera-2019/?fbclid=IwAR1cbc2pdijQm8ZkqrBT9qb-
rwZCPI6DBMG2GkA98X4vn_SEdkPvc2v71z0

ЗАПОРІЗЬКІ НАУКОВЦІ ТА 
СТУДЕНТИ ВЧАТЬСЯ 
ПРОЕКТУВАТИ МАЙБУТНЄ 
КРАЇНИ

http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-
ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html

ЗОДА

Свято інженерних знань 
влаштували в ЗНУ вступникам

https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-
vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html?
fbclid=IwAR33xBwa2ZT3t0ZwaF6B5PuHKB7Zs2bhuaJ-
Dy1y_aO5aJH27xIIhW3qqLE

Педагогічна 
преса

Свято інженерних знань 
влаштували в ЗНУ вступникам

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F
%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD
%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-
%D0%B2%D0%BB

ДОН ЗОДА

http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/
https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html?fbclid=IwAR33xBwa2ZT3t0ZwaF6B5PuHKB7Zs2bhuaJ-Dy1y_aO5aJH27xIIhW3qqLE
https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html?fbclid=IwAR33xBwa2ZT3t0ZwaF6B5PuHKB7Zs2bhuaJ-Dy1y_aO5aJH27xIIhW3qqLE
https://pedpresa.ua/198468-svyato-inzhenernyh-znan-vlashtuvaly-v-znu-vstupnykam.html?fbclid=IwAR33xBwa2ZT3t0ZwaF6B5PuHKB7Zs2bhuaJ-Dy1y_aO5aJH27xIIhW3qqLE
http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html
http://www.zoda.gov.ua/news/45194/zaporizki-naukovtsi-ta-studenti-vchatsya-proektuvati-maybutnje-krajini.html
http://zp-pravda.info/2019/04/12/znu-otrymav-hran-pri-v-nominatsii-informatsiine-zabezpechennia-osvitno-naukovoi-diialnosti-zakladu-vyshchoi-osvity-mizhnarodnoi-spetsializovanoi-vystavky-osvita-ta-kar-iera-2019/?fbclid=IwAR1cbc2pdijQm8ZkqrBT9qb-rwZCPI6DBMG2GkA98X4vn_SEdkPvc2v71z0
http://zp-pravda.info/2019/04/12/znu-otrymav-hran-pri-v-nominatsii-informatsiine-zabezpechennia-osvitno-naukovoi-diialnosti-zakladu-vyshchoi-osvity-mizhnarodnoi-spetsializovanoi-vystavky-osvita-ta-kar-iera-2019/?fbclid=IwAR1cbc2pdijQm8ZkqrBT9qb-rwZCPI6DBMG2GkA98X4vn_SEdkPvc2v71z0
http://zp-pravda.info/2019/04/12/znu-otrymav-hran-pri-v-nominatsii-informatsiine-zabezpechennia-osvitno-naukovoi-diialnosti-zakladu-vyshchoi-osvity-mizhnarodnoi-spetsializovanoi-vystavky-osvita-ta-kar-iera-2019/?fbclid=IwAR1cbc2pdijQm8ZkqrBT9qb-rwZCPI6DBMG2GkA98X4vn_SEdkPvc2v71z0
http://zp-pravda.info/2019/04/12/vitse-prem-ier-ministr-doluchylasia-do-vidkrytoho-prostoru-znu/
http://zp-pravda.info/2019/04/12/vitse-prem-ier-ministr-doluchylasia-do-vidkrytoho-prostoru-znu/


%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B
0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7/

14.04.2019 ЗАПОРОЖСКИЙ СТУДЕНТ 
ПИШЕТ НА СТЕНАХ 
КАРТИНЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
(ВИДЕО)

http://newsclub.zp.ua/ru/newszp/zaporozhskij-student-
pishet-na-stenah-kartiny-iz-buducshego-video/

Запорожский 
Клуб новостей

Какой молодец: запорожский 
студент пишет на стенах картины
из будущего

https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/394300-kakoi-
molodets-zaporozhskyi-student-pyshet-na-stenakh-
kartyny-yz-buduscheho

vgorode

15.04.2019 Віце-прем’єр-міністр долучилася
до відкритого простору ЗНУ

http://osvita.zoda.gov.ua/
%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%94%D1%80-
%D0%BC%D1%96%D0%BD
%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B2%D1%96%D0%B4/

ДОН ЗОДА

ЗНУ отримав Гран-прі в 
номінації «Інформаційне 
забезпечення освітньо-наукової 
діяльності закладу вищої освіти»
міжнародної спеціалізованої 
виставки – «Освіта та кар’єра-
2019»

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B7%D0%BD%D1%83-
%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
%D0%B0%D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF
%D1%80%D1%96-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D1%96%D0%BD
%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-
%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE/?
fbclid=IwAR0XZevA0suHoL7l_qlsDFlXbTj_dt1tVxvW
HJA6JKfRTs6d-30T9KsCfDE

ДОН ЗОДА

ЗНУ получил гран-при https://press-center.news/znu-poluchil-gran-pri- Пресс-Центр

https://press-center.news/znu-poluchil-gran-pri-mezhdunarodnoj-specializirovannoj-vystavki-obrazovanie-i-karera-2019/?fbclid=IwAR3DDzzPGdq3gqyBe5M6VYHFVfZ04HPt7H_qJr6pY5nwr9ugf1tciJ3Wyyw
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D1%96-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE/?fbclid=IwAR0XZevA0suHoL7l_qlsDFlXbTj_dt1tVxvWHJA6JKfRTs6d-30T9KsCfDE
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D1%96-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE/?fbclid=IwAR0XZevA0suHoL7l_qlsDFlXbTj_dt1tVxvWHJA6JKfRTs6d-30T9KsCfDE
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D1%96-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE/?fbclid=IwAR0XZevA0suHoL7l_qlsDFlXbTj_dt1tVxvWHJA6JKfRTs6d-30T9KsCfDE
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http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4/
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международной 
специализированной выставки 
«Образование и карьера-2019»

mezhdunarodnoj-specializirovannoj-vystavki-
obrazovanie-i-karera-2019/?
fbclid=IwAR3DDzzPGdq3gqyBe5M6VYHFVfZ04HPt7
H_qJr6pY5nwr9ugf1tciJ3Wyyw

18.04.2019 В Запорожье пройдет турнир по 
казацкой борьбе «на поясах»

https://reporter-ua.com/2019/04/18/345943_v-zaporozhe-
proydet-turnir-po-kazackoy-borbe-na-poyasah

Репортер

Запорізькі студенти стали 
переможцями Аматорської 
волейбольної ліги

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zaporizki-studenti-stali-
peremozhtsyami-amatorskoi-voleybolnoi-ligi-
20190418950369

Депо

10.04.2019 Аллергены: борьба не на жизнь, 
а на смерть

https://mig.com.ua/allergeny-borba-ne-na-zhizn-a-na-
smert/

МИГ

ТБ

12.04.2019 ЗАПОРОЖСКИЙ  СТУДЕНТ
ПИШЕТ  НА  СТЕНАХ
КАРТИНЫ ИЗ БУДУЩЕГО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=K-
ELKyHZTLA

Алекс

17.04.2019 У Запоріжжі відбулись відбіркові
змагання зі спортивної аеробіки

http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/132267-u-zaporizhzhi-
vidbulis-vidbirkovi-zmagannya-zi-sportivnoyi-
aerobiki.html

Алекс

Преса
    
18.04.2019

«Горожанин.Информ»» – №16 
(508) – с. 2

«День открытых дверей ЗНУ» (про проведення заходу, присвяченого 
вступній кампанії та ЗНО, 400 учасників цікаво і з користю провели час: 
переглянули концертну програму та познайомилися із керівництвом ЗНУ, 
його структурними підрозділами та Інженерного інституту, викладачами)
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«МИГ» – №16 (7221) – с. 7 «День відкритих дверей» (про масштабний цьогорічний захід у ЗНУ та 
виставкові експозиції – від Інженерного інституту ЗНУ)

«Правда.zp» – № 16 (23854). – с. 
14

«Академічне веслування» (16 українських екіпажів взяли участь у 
змаганнях меморіалу ім. Паоло Далойя в Італії, у їхньому числі – четвірка 
Олександра Надтоки виборола дві бронзові медалі)

«Правда.zp» – № 16 (23854). – с. 
14

«Плавання» (вихованець ЗНУ плавець Сергій Фролов виконав норматив на
літні Олімпійські ігри – 2020 в Токіо, посівши 4 місце в турнірі Swim Open
Stockholm. Це будуть його треті олімпійські змагання)

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
19-26.04.2019

Інтернет 

19.04.2019 Сотни запорожских студентов, 
живущих в общежитиях, 
оформили субсидии

https://zanoza-news.com/?p=141487 Заноза

Волейбол. “Химик” начал с 
победы второй этап Финала 
четырёх

https://prosportua.com/volejbol-himik-nachal-s-pobedy-
vtoroj-etap-finala-chetyryoh/

prosportua

20.04.2019 Южненский Химик в девятый 
раз подряд стал чемпионом 
Украины!

https://sport.ua/news/438778-yuzhnenskiy-himik-v-
devyatiy-raz-podryad-stal-chempionom-ukrainy

sport.ua

21.04.2019 https://www.unian.ua/sport/othersports/10524363-himik-
stav-9-razovim-chempionom-ukrajini-z-voleybolu.html

unian

https://comments.ua/sport/657564-himik-stal-9-kratnim-
chempionom-ukraini.html

КомментарииУА
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22.04.2019 https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2685758-
volejbolistki-himika-udevate-pospil-peremogli-v-
cempionati-ukraini.html

Укрінформ

http://timer-
odessa.net/news/voleybolistki_himika_stali_devyatikratni
mi_chempionkami_ukraini_618.html

Tаймер

Студент ЗНУ занял третье место 
на Чемпионате Европы по 
тяжелой атлетике

https://www.inform.zp.ua/2019/04/22/61444_student-znu-
zanyal-trete-mesto-na-chempionate-evropy-po-tyazheloj-
atletike/?fbclid=IwAR1w-FlfhFjPtX-
JJcARQD3yjKdG3hM-
qCfSvM04caBADdr_y5Fa1eKbQo4

Новости 
Запорожья

Важкоатлети ЗНУ – на п’єдесталі
дорослого Чемпіонату Європи та 
серед рекордсменів континенту

https://pedpresa.ua/198651-vazhkoatlety-znu-na-p-
yedestali-doroslogo-chempionatu-yevropy-ta-sered-
rekordsmeniv-kontynentu.html

Педагогічна 
преса

«Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» — 
серебряный призер чемпионата 
Украины

http://zasport.zp.ua/2019/04/22/orbita-znu-odyussh-
serebryanyj-prizer-chempionata-ukrainy/

ЗА!спорт

ВОЛИНСЬКІ ВОЛЕЙБОЛІСТКИ
СТАЛИ БРОНЗОВИМИ 
ПРИЗЕРАМИ У СУПЕРЛІЗІ

https://volynonline.com/volinski-voleybolistki-stali-
bronzovimi-prizerami-u-superlizi/

Волинь Online

НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З 
ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ СТУДЕНТ 
ЗНУ ЗДОБУВ “БРОНЗУ”

https://mon.gov.ua/ua/news/na-chempionati-yevropi-z-
vazhkoyi-atletiki-student-znu-zdobuv-bronzu?
fbclid=IwAR1GcsLey4upUq48-
Rkkf6UPCPGE1MuVfByaKIgs6TZlJnKtqYjKeazwbYA

МОН

23.04.2019 Всеукраїнський конкурс Play Fest http://osvita.zoda.gov.ua/
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD
%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA

ЗОДА
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%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/?
fbclid=IwAR090xuxSDQRNqMzes9cTFT-
LMub7mqYQZRjw8WL41BlJZBNjJnLcVdQouU

ЗАПОРІЗЬКІ ВОЛЕЙБОЛІСТКИ 
– ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД 
СУПЕР ЛІГИ

http://www.zoda.gov.ua/news/45357/zaporizki-
voleybolistki--prizeri-chempionatu-ukrajini-sered-
komand-super-ligi.html

Грандіозний PlayFest об’єднав у 
ЗНУ освітян та учнів міста й 
області

http://zp-pravda.info/2019/04/23/hrandioznyi-playfest-ob-
iednav-u-znu-osvitian-ta-uchniv-mista-i-oblasti/?
fbclid=IwAR1utxjyZwkbvv5FTlxBQfz9Vme6aVuAsxrO-
wGY4QZYQYZNn0Z63pVXAa0

Запорізька правда

24.04.2019 Запорожская «Орбита» завоевала
серебряные медали чемпионата 
Украины

https://reporter-
ua.com/2019/04/24/346168_zaporozhskaya-orbita-
zavoevala-serebryanye-medali-chempionata-ukrainy

Репортер

ТБ

22.04.2019 В ЗНУ провели международную
экономическую  научную
конференцию

http://alextv.zp.ua/index.php?newsid=132353 Алекс
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http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/?fbclid=IwAR090xuxSDQRNqMzes9cTFT-LMub7mqYQZRjw8WL41BlJZBNjJnLcVdQouU
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/?fbclid=IwAR090xuxSDQRNqMzes9cTFT-LMub7mqYQZRjw8WL41BlJZBNjJnLcVdQouU


Преса

   15.04.2019  «Освіта України» – № 
15 (1605/7) – с. 3

«Асоціація випускників» (про 
проведення у ЗНУ установчого 
форуму Асоціації випускників 
факультету журналістики та заходи, 
що проходили у його рамках)

   20.04.2019 «Запорозька Січ» – № 
069 (6766) – с. 6

Волейбол «Гідротехніки перемагають
в аматорській лізі студентів» (на базі 
Запорізького гідроенергетичного 
коледжу ЗНУ відбувся фінал 
Аматроської волейбольної ліги серед 
студентів коледжів, за результатами 
якого із числа семи команд перемогу 
здобули господарі поля)



«Горожанин.Информ»»
– №16 (508) – с. 2

«День открытых дверей ЗНУ» (про 
проведення заходу, присвяченого 
вступній кампанії та ЗНО, 400 
учасників цікаво і з користю провели 
час: переглянули концертну програму
та познайомилися із керівництвом 
ЗНУ, його структурними 
підрозділами та Інженерного 
інституту, викладачами)

     25.04.2019 «Горожанин. Информ» 
– №17 (509) – с. 3

«Управління соціально-економічним 
розвитком регіонів та держави» (про 
проведення у ЗНУ на базі 
економічного факультету масштабної 
щорічної міжнародної конференції 
студентів та молодих вчених)

«Горожанин. Информ» 
– №17 (509) – с. 3

Блок-привітання від народного 
депутата України Миколи Фролова із 
святом Великодня 

«Верже» – № 16 (1337) 
– с. 22

«Запорожские спортсмены привезли 
награды с чемпионатов Европы» (на 
початку квітня у м. Батумі відбувся 
чемпіонат Європи з важкої атлетики, 
у числі 43 країн українську збірну 
представляв студент факультету 
фізвиховання Кирилло Пирогов, який
здобув бронзу у ривку (171 кг) та 11 
місце посів у поштовху, а випускник 



ЕПК Костянтин Рева виборов 
бронзову нагороду в поштовху з 
результатом 207 кг)  

МОНІТОРИНГ ЗМІ 
26.04.2019-5.05.2019

Інтернет 

24.04.19 Фестиваль Лего в ЗНУ https  ://  mon  .  gov  .  ua  /  ua  /  news  /  krejda  -  fest  -  treningi  -  shodo  -
navchannya  -  pid  -  chas  -  gri  -  ta  -  podorozh  -  u  -  svit  -  profesij  -  u  -
znu  -  zavershivsya  -  vseukrayinskij  -  festival  -  playfest

Сайт МОН 
України

Рейтинг – Освіта (ЗНУ – 67 
місце, мінус дві позиції з 
минулого року)

http  ://  osvita  .  ua  /  vnz  /  rating  /64398/ Сайт Освіта

Випуск програми «Неумовно» http  ://  universe  .  zp  .  ua  /?  p  =21731 Сайт Юніверс
25.04.2019 Фестиваль Лего в ЗНУ http  ://  osvita  .  zoda  .  gov  .  ua  /

%  D  0%  B  3%  D  1%80%  D  0%  B  0%  D  0%  BD
Сайт 
Департаменту 

http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9-playfest-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9-playfest-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD/
http://universe.zp.ua/?p=21731
http://osvita.ua/vnz/rating/64398/
https://mon.gov.ua/ua/news/krejda-fest-treningi-shodo-navchannya-pid-chas-gri-ta-podorozh-u-svit-profesij-u-znu-zavershivsya-vseukrayinskij-festival-playfest
https://mon.gov.ua/ua/news/krejda-fest-treningi-shodo-navchannya-pid-chas-gri-ta-podorozh-u-svit-profesij-u-znu-zavershivsya-vseukrayinskij-festival-playfest
https://mon.gov.ua/ua/news/krejda-fest-treningi-shodo-navchannya-pid-chas-gri-ta-podorozh-u-svit-profesij-u-znu-zavershivsya-vseukrayinskij-festival-playfest


%  D  0%  B  4%  D  1%96%  D  0%  BE  %  D  0%  B  7%  D  0%  BD
%  D  0%  B  8%  D  0%  B  9-  playfest  -%  D  0%  BE
%  D  0%  B  1%  D  1%94%  D  0%  B  4%  D  0%  BD
%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2-%  D  1%83-%  D  0%  B  7%  D  0%  BD
%  D  1%83-%  D  0%  BE
%  D  1%81%  D  0%  B  2%  D  1%96%  D  1%82%  D  1%8  F
%  D  0%  BD  /

освіти ЗОДА

Фестиваль Лего в ЗНУ https  ://  www  .  inform  .  zp  .  ua  /2019/04/25/61680_  v  -  znu  -
proshel  -  vseukrainskij  -  festival  -  playfest  /

Інформ-сайт

Фестиваль Лего в ЗНУ http  ://  osvita  .  zoda  .  gov  .  ua  /
%  D  1%80%  D  0%  B  0%  D  0%  B  7%  D  0%  BE  %  D  0%  BC  -
%  D  0%  B  7-  lego  -%  D  1%83-
%  D  1%81%  D  0%  B  2%  D  1%96%  D  1%82-%  D  0%  BF
%  D  1%80%  D  0%  BE
%  D  1%84%  D  0%  B  5%  D  1%81%  D  1%96%  D  0%  B  9/

Сайт 
Департаменту 
освіти ЗОДА

http  ://  osvita  .  zoda  .  gov  .  ua  /
%  D  0%  B  2%  D  1%81%  D  0%  B  5%  D  1%83%  D  0%  BA
%  D  1%80%  D  0%  B  0%  D  1%97%  D  0%  BD
%  D  1%81%  D  1%8  C  %  D  0%  BA  %  D  0%  B  8%  D  0%  B  9-
%  D  0%  BA  %  D  0%  BE  %  D  0%  BD  %  D  0%  BA
%  D  1%83%  D  1%80%  D  1%81-  play  -  fest  /

Сайт 
Департаменту 
освіти ЗОДА

27.04.19 Квітне яблуня в студмістечку 
ЗНУ

https  ://  vmestezp  .  org  /  obshhestvo  /118508/  neveroyatnyy  -
fon  -  dlya  -  selfi  -  vozle  -  znu  -  za

Сайт Вместе

28.04.19 Про випускницю ЗНУ http  ://  universe  .  zp  .  ua  /?  p  =21766 Сайт Юніверс
Спортивні перемоги ЗНУ http  ://  zasport  .  zp  .  ua  /2019/04/28/  u  -  zaporizhzhi  -

viznachilisya  -  peremozhtsi  -  oblasnogo  -  etapu  -  sportivnih  -
igor  -  koledzhiv  -  ukrayini  -  z  -  basketbolu  -3  h  3-  sered  -  yunakiv  -
ta  -  divchat  /

Заспорт

Квітне яблуня в студмістечку http://news.mspravka.info/221205/ Сайт Ньюз

http://news.mspravka.info/221205/
http://zasport.zp.ua/2019/04/28/u-zaporizhzhi-viznachilisya-peremozhtsi-oblasnogo-etapu-sportivnih-igor-koledzhiv-ukrayini-z-basketbolu-3h3-sered-yunakiv-ta-divchat/
http://zasport.zp.ua/2019/04/28/u-zaporizhzhi-viznachilisya-peremozhtsi-oblasnogo-etapu-sportivnih-igor-koledzhiv-ukrayini-z-basketbolu-3h3-sered-yunakiv-ta-divchat/
http://zasport.zp.ua/2019/04/28/u-zaporizhzhi-viznachilisya-peremozhtsi-oblasnogo-etapu-sportivnih-igor-koledzhiv-ukrayini-z-basketbolu-3h3-sered-yunakiv-ta-divchat/
http://universe.zp.ua/?p=21766
https://vmestezp.org/obshhestvo/118508/neveroyatnyy-fon-dlya-selfi-vozle-znu-za
https://vmestezp.org/obshhestvo/118508/neveroyatnyy-fon-dlya-selfi-vozle-znu-za
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-play-fest/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B7-lego-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B7-lego-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B7-lego-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/
https://www.inform.zp.ua/2019/04/25/61680_v-znu-proshel-vseukrainskij-festival-playfest/
https://www.inform.zp.ua/2019/04/25/61680_v-znu-proshel-vseukrainskij-festival-playfest/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9-playfest-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD/
http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9-playfest-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BD/


ЗНУ
Спортивні перемоги студентів 
ЗНУ

https  ://  www  .  inform  .  zp  .  ua  /2019/04/28/61950_  glavnye  -
novosti  -  nedeli  -  v  -  zaporozhe  -  marafon  -  izmenenie  -  dvuh  -
marshrutov  -  i  -  zaporizhzhia  -  jazzy  /

Сайт Інформ

29.04.19 Квітне яблуня в студмістечку 
ЗНУ

https  ://  pivdenukraine  .  com  .  ua  /2019/04/29/  neveroyatnyj  -
fon  -  dlya  -  selfi  -  vozle  -  znu  -  zacvela  -  redkaya  -  yablonya  -  foto  /

Сайт Південна 
Україна

2.05.19 Представники ЗНУ беруть участь
у іграх КВК

http  ://  iz  .  com  .  ua  /  zaporoje  /  v  -  zaporozhe  -  proydet  -  igra  -
glavnoy  -  ligi  -  kvn  -  oblasti

Індустріалка

3.05.19 Рейтинг – Освіта (ЗНУ – 67 
місце, мінус дві позиції з 
минулого року)

http://osvita.ua/blogs/64416/ Сайт Освіта

Преса

http://osvita.ua/blogs/64416/
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-proydet-igra-glavnoy-ligi-kvn-oblasti
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-proydet-igra-glavnoy-ligi-kvn-oblasti
https://pivdenukraine.com.ua/2019/04/29/neveroyatnyj-fon-dlya-selfi-vozle-znu-zacvela-redkaya-yablonya-foto/
https://pivdenukraine.com.ua/2019/04/29/neveroyatnyj-fon-dlya-selfi-vozle-znu-zacvela-redkaya-yablonya-foto/
https://www.inform.zp.ua/2019/04/28/61950_glavnye-novosti-nedeli-v-zaporozhe-marafon-izmenenie-dvuh-marshrutov-i-zaporizhzhia-jazzy/
https://www.inform.zp.ua/2019/04/28/61950_glavnye-novosti-nedeli-v-zaporozhe-marafon-izmenenie-dvuh-marshrutov-i-zaporizhzhia-jazzy/
https://www.inform.zp.ua/2019/04/28/61950_glavnye-novosti-nedeli-v-zaporozhe-marafon-izmenenie-dvuh-marshrutov-i-zaporizhzhia-jazzy/


2.05.2019 «Верже» – № 17 
(1338) – с. 5

«Король умер – да здравствует король!» 
(про політичну відповідальність, 
результати виборів та сподівання 
розмірковує політолог ЗНУ Тетяна 
Ніколаєіва)

«Верже» – № 17 
(1338) – с. 5

«Артистки ТЮЗа влюбили в себя 
публику и довели ее до слез!» (у рамках 
прем’єрних показів ТЮЗу згадуються 
викладачі СПП ЗНУ та його випускники
– Геннадій Фортус та інші) 
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